


ــان در  ــال پروازم ــای در ح ــه پرنده ه ــکارچی، ب ــراش ش ــلیک گوش خ ــدای ش ص
ــد.  ــمان پیچی آس

ــان را  ــکارچی بالش ــد؛ ش ــون غلتیدن ــد و در خ ــن افتادن ــر زمی ــی ب ــای زخم پرنده ه
ــت. ــه گریخ ــد و از معرک چی

ــه  می گشــتم. حرمــان سراســر  ــان به دنبــال دان ــودم کــه در آن بیاب مــن گنجشــکی ب
ــر فــراز شــهری کــه  ــود. از آینــده  ی مجهــول، از تــرس پــرواز ب وجــودم را فراگرفتــه  ب
آســمانش ســیاه و زمینــش ســرخ اســت. از شــکارچی های در کمیــن! از مهــر ممنوعیت 

بــر نشــان پــرواز...
نشسته بودم در خیال آینده و گذشته . غافل از حال، وای بر حال...

بوی دود است که پیچیده، کجا می سوزد؟! 
از بیانش دِل رنجیده، به خدا می سوزد...

بغض هــای در گلــو مانــده و خشــم های فروخــورده شــده؛ از تــرس آنــان کــه کشــتند، 
گــردن گرفتنــد و به شــجاعت خــود بالیدنــد. آنــان کــه پرنده هــای معصــوم را بــر دوش 
خــود گرفتنــد و بردنــد دور از چشــمان همراهانشــان به خــاک ســپردند. آنان که ســیلی 
ــر از  ــان کــه انســانی را برت ــر از خودشــان ســیلی می زننــد. آن ــه ضعیف ت ــد و ب می خورن

ــد.  ــر می دانن ــان های دیگ انس
ــبز  ــن س ــه زمی ــد ک ــا روزی رس ــده ت ــای داغ دی ــر قلب ه ــت ب ــم گذاش ــاد خواهی ضم
شــود و آســمان آبــی. روزی کــه لقــب شــهادت انتصابــی نباشــد. روزی که شــکارچی در 

ــان آزاِد آزاد. ــد و پرنده هایم ــد باش بن
آن روز آزادانه مرثیه  می خوانیم و اشک می ریزیم. 

ــد. شــاید آن  ــام می یاب ــادران و پدرانمــان کمــی التی آن روز قلــب تکه تکــه شــده ی م
روز خــون ارغوان هــا خواندیــم، شــاید هــم چنــد خطــی از ســایه:

هرکس که اینجا هست،
با خشم و فریادی گره در مشت

می داند، که او را کشت!
بر گرِد گوِر تازه، جمِع سوگواران است

دیگر کسی اینجا نمی پرسد:
"این خفته در خاک، از کجا و از کدامان است؟"

می دانند، او فرزند ایران است.
ــوی دود و خــون،  ــم کــرد. ب ــز را فرامــوش نخواهی ــا یقیــن دارم آن روز هــم هیچ چی ام
ــا  ــاد م ــه در ی ــون همیش ــکارچی مجن ــای ش ــزون و خنده ه ــدر مح ــای پ ــدای ناله   ه ص

ــن داغ... ــا ننــگ اســت فراموشــی ای ــد. چــون برم خواهــد مان

ننگ است فراموشی

امیرحسین حاجی علی بیگی



یک سال پیش، درست در حوالی همین روزها بود که کم کم قادر بودیم نگاه مان را از رّد خون های برجای مانده 
در خیابان بگیریم، که آسمان گلگون شد؛ سرهامان پر از هیاهوی هزاران سؤال بی جواب بود، هنوز 
نمی توانستیم بفهمیم که چرا به سر شلیک کردید، که بهت زده و حیران، نگاه مان به آسمان خشکید، لحظه ای 

سکوت و هیاهوی جدیدی در سرمان با جریان اولین قطرهی اشک، غوغا کرد؛ "چرا زدید؟".
سیل غم که از آسمان بارید و اشک هایمان که دستان آسمان را گرفت، جوی خون در خیابان ها که با باران 
خون از آسمان پیوند خورد و خون مان را در رگ هایمان به جوش آورد، صدای مهیب انفجار که سکوت شب 
را شکست و حنجره هایمان را به جوش وخروش انداخت، فریاد زدیم؛ فریادی از اعماق وجود خشمگین مان، 
برآمده از اعماق قلبی داغ دار، مشت های گره کرده ای در انتظار پاسخ، چهره هایی برافروخته  در انتظار 
عذرخواهی و قلوب دردمندی در انتظار اجرای عدالت، فریاد زدیم و پاسخ خواستیم. اما دریغ از ته مانده ای 
وجدان و کورسویی آبرو. سه روز دروغ دیدیم و یک سال پنهان کاری نوشیدیم و عمری است وقاحت را 
استشمام می کنیم. اگر خوب دقت کنید، هنوز از پس خروارها موج خروشان فریادهای عدالت خواهانه، صدای 
مادری از کوچه پس کوچه های شهر به گوش می رسد؛ صدایی که اگر با دقت بیش تری گوش فرادهیم، سیل 
غم بر گونه هایمان جاری کرده، روح و روان مان را می فرساید؛ صدایی که هنوز پس از سال های سال انتظار 
می پرسد: سعید من کجاست؟ از انتهای تاریک خانهی کدام نهاد حکومتی به این مادر پاسخ دادید؟ "سعید 
زینالی" کجاست؟ تقاص خون "ندا آقاسلطان" را کدام خودکامهی بی پروا داد؟ قاضی القضاتی که در دادگاه ها 
خون مردم را در شیشه کرد، اکنون کجاست و آن جوانان اکنون کجایند؟ بر سر "محسن روح االمینی" چه 
آمد؟ از دستان پینه بستهی "محسن محمدپور" ترسیدید یا از عرق خشک نشدهی جاری بر صورتش، که 
جانش با طنین صدای گلوله ها پیوند خورد؟ روزگاری الزم بود تا فریادی رسا باشی، مشتی گره کرده به آسمان 
بلند کنی، تجمعی به پا کرده یا مقاله ای بنویسی تا سر از داالن های بی سروته بی عدالت خانه هایشان درآوری؛ 
اکنون اما کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. از اعماق کدامین داالن 
تارعنکبوت بسته ای، انتظار پاسخ داریم که اکنون می پرسیم چرا زدید؟ همین کسانی که امروزه بی هیچ 
محاکمه و بازخواستی راه می روند، یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهان کاری و وقاحت پروارشان کرده که اکنون از 

عمق آن فاجعه، حتی خمی هم به ابرو نمی آورند.
جایی که جان مردمانش، گوی چوگان زمین بازی آقایان است، مدت هاست می میریم و داغ می بینیم و احدی 
دم برنمی آورد. در چنین شرایطی، چه کسی را مخاطب قرار دهیم؟ اصاًل مگر ارزش ها و آرمان های بزرگ بشری، 
مدت ها نیست که تنها لققله ای است بر زبان هایشان؟ تازه آن هم پوستینی ظاهری و بی جان از این ارزش ها؟ 

عدالت نیز از این قاعده مستثنی نیست و این، خود، توهینی بزرگ تر است.
اکنون و در سالگرد انهدام هواپیمای اوکراینی، واضح و شفاف اعالم می داریم که ما از شما بیزاریم؛ از عدم 
صداقت و دروغ گویی تان، از بی مسئولیتی و بی تدبیری تان، از تّلی از جنایات بی پاسخ، که احدی حاضر به 
پذیرش مسئولیت شان نشده است؛ و امروزه می بینیم همان کسانی که هرگز به آن مادر نگفتند سعید کجاست، 
اکنون ۱۷۶ تن را کشته و از پاسخ، طفره می روند. اکنون و از پِس سال های سال تالش در جهت ایستادگی مقابل 
چنین جنایات آشکاری، از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی می کنیم که ما نتوانستیم... ما به عنوان بخشی از 
جامعهی مدنی، وظیفه مان بوده تا در مقابل این گردن کشی ها و قلدری ها و خودکامگی ها، به اندازهی ظرفیت 
و توان خود ایستادگی کنیم و حاکمیت را به پاسخ گویی واداریم. هرچند که در تمام این سال ها چکمه  های 
نهادهای امنیتی مختلف و تیغ بّران استبداد، شاهرگ مان را نشانه رفته و راه را بر تنفس ما بسته است و خیل 
بازداشت ها و تهدیدها و ارعاب و بازجویی های مختلف، قلب جنبش دانشجویی را نشانه رفته است، ما باز هم 
تا جایی که از قوت و قدرت ما برآمده ایستادگی کردیم و باز خواهیم کرد، تا روزی که خندهی آزادی و عدالت 
و رفاه، در جای جای کشور شکوفه زند؛ اما با وجود این، ما نتوانستیم حاکمیت را در تمام این سال ها پاسخ گو 

کنیم و از این بابت، عذرخواهی می کنیم.
در مقابل پدری که اشک در چشمانش خشکید، مادری که از لبخند فرزندانش محروم ماند و همسری که گرمای 
آغوشش سرد گشت، غم ما کاهی است در برابر کوه؛ اما باز هم با دردی از اعماق قلب هایمان و قطرهی اشک هایی 

که روانهی گونه هایمان می کنیم، تالش می کنیم هرچند اندک، ما نیز شریک این درد بی درمان باشیم.

بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شریف
به مناسبت سالگرد 

فاجعه انهدام هواپیمای اوکراینی
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نشریه انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه شریف

بهیادمسافرانپرواز۷۵۲دلنوشتهها
تیِرآتشبهباِلپرستوزدند

تیِغفیلافکِنخودبهآهوزدند
بویدودآمدآغشتهدرعطرتو

آنشبآتشبهگلبرگشببوزدند
تیراّولگرازبیِخگوشتگذشت

دّومیرامیاندوابروزدند!
پادشاهازعزایتوهمبیمداشت

لشکرشبرمزاِرتواردوزدند
باهماندستآلودهدرخونتو

درعزایت-عجب!-برسروروزدند
فکرکرداززمینپاکشدننگشان

خونوخاکسترتراکهجاروزدند
درجواِبسواِل"حقیقتچهبود؟"

قفلهابردهانهایحقجوزدند
شاهازآهونفرینمادیدهبود

دشمنانشاگرزخمبراوزدند
پسکنونانتقاِمخودازماگرفت

جانهایماراگرفت -ایخدا!-جانِ
آرزوهایمارابهناگاهزد

ُکشتوخندیدوخودرابهآنراهزد!
بینآنآتشووحشتوسوزودود

کاشدانستهباشیکهتیرازکهبود!
ا***ا

درزمینوهوابیهوامیزنند
میکشندوشهیدتصدامیزنند!

اجِرخودرازفتِحوقاحتبرند
یادگارازتومانَدبهغارتبرند

توبسوزیزفرماِنشلیکشان
منبسوزمزپیغاِمتبریکشان

پارههایتنتراگروگانبرند
گربنالمزداغتبهزندانبرند

بسکهپُرشدزراِزغموسوِزآه
سینههامانشدهجعبههایسیاه

بسکهبرپرچِممیهنمخونچکید
سرِخیکرنگشد،رفتسبزوسپید

ایخدادرِدمارانهایتکجاست؟!
گرکههستی،بگوپسعدالتکجاست؟!

ا***ا
همکالسیببخشمکهآشفتهام

هرچهگفتمازایندردکمگفتهام
همکالسیازینداغمنسوختم

شمعدلرابهیادتبرافروختم...

علیرضا خدابخشی

"آیا احسـاس ناتوانی و عجـز مطلق را می شناسـید؟ من پارسـال همین 
موقع تجربـه اش کردم."

عکسیازپدرمریمملکدرسایتهامنتشرشده،درحالاعتراضبعدازپایانمراسم
ترحیمیکهپارسالبعدازدوهفتهتاخیردرمسجددانشگاهبرگزارشد.منآنجابودم
ودرفاصلهدو-سهمترتقریباروبرویاوکهبافریادیرسامیگفت"آرزوهایمارابر
باددادند"ولی"عامالناینواقعهشناساییومحاکمهنمیشوند"و"حتیدانشگاه
درخواستمنبراییکدقیقهوقتتریبونراقبولنمیکند"...مجریهمسعیکرد
آرامشکند.جمعیتاولبهتزدهبودولیبعدبهحمایتازاودستزدند)وشاید
شعارهاییهمدادندکهخاطرمنیست(.گیجوحیرتزدهوسرخوردهازناتوانیامبرای
همدردیباآنپدرتنهاوستمدیده،آمدمبیرونوبرگشتمسمتدانشکدهبرایادامه

روزمرگیتلخوخاکستریآنروزها...
وقتیزندگینامهشخصیتهایمعاصررامیخوانیممیبینیماغلبیکواقعهخاص
خیلیپررنگترازبقیهدرخاطرشانمانده.احساسمیکنمواقعههواپیماهمبرای
منهمینطوراست.داغیاستکهکهنهنمیشود.بااینکههیچکدامازمسافرانرا
شخصانمیشناختمولیانگارخودمیانزدیکتریندوستانمیاخانوادهامدرآنپرواز
لعنتیبودیم.االنکهیکسالگذشتهتازهمیتوانمچندکلمهایبنویسموازدلم
عقدهگشاییکنم،ولیهنوزهماغلبفرارمیکنمازاینکهعکسوخبروخاطرههای
قربانیانراببینم.انگاراندوهعمیقاینتراژدیرانهزبانقادربهتوصیفاستنهزمان

قادربهتسکین!

ص.ف

میگنیکسالگذشت،چقدردیرگذشتانگارغمهرچیعمیقترمیشهسنگینیش،
بارزمانمیشهانگاردیگههرموقعاسممهاجرتدانشجوییمیادتصویرهمهشونمیشه
پسزمینهذهنمون؛انگارخندهریراتکرارمیشهتوصورتهمهبچههایتویفرودگاه
ونمیذارهزخممونبستهبشه؛انگارهرعروسوداماددانشجوییکهمیبینیم،خنده
عکسدوتاییشونیخمیزنهتوخاطراتمونووقتیآبمیشهکهاشکشدهباشهبرای
آرشوپونه؛آخکههنوزبچههایبهشتیداغدارند؛آخکهتهرانوشریفدیگههرگز
بدونزندهشدنعکساونهمههمکالسیشونیادمهاجرتنمیافتن؛ااایروزگار
اینهمهبخونیبرسیدانشگاهبعدکلیاسترسبکشیپذیرشبگیری،بریجهانینو
بسازی،تویمسیر،بازندگیایکهبعدازبیستواندیسالخالصهاشکردیتویدو
تاچمدونبایهخرواربغضقورتدادهباکلیدلتنگیوعشقجاموندهبریفرودگاه،
آمادهبشیبرایخداحافظیوتویآخریندقایقدرگوشاشیواشیبگیششماهیه
باربرمیگردممیبینمتون؛ازگیتردبشیبازاشکاتروقورتبدی؛برایآخریننگاه
دستتکونبدی؛اولینپلههواپیماروبریباالیهباردیگهبرایآخرینبارریههاتروپر
کنیازهوایجاییکهسالهاتوشخاطرهساختی،باکلیدوستوفامیلوآشنانفس
کشیدیوبعدصندلیوسطهواپیما،نزدیکبهدرهایاضطراریروپیداکنیچون
بهشقولدادیاونجامیشینیبااینکهدلگرمیشدادیهیچاتفاقینمیافتهبعدچند
دقیقهکهگذشتهمهچیزتماااامشودودوبارهودوبارهودوبارهوتاهمیشهتاریختکرار

مکررآنروزوتلخیبیپایانش!!!

زهرا سلیمانی راد
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18دیتاریخیکروزنیست،تاریخغماست.روزیکهدرکنارخبرموشک
بارانپایگاهآمریکاییخبرسقوطهواپیمایینیزبهچشممیخورد....این
پاراگرافدرهمینچندنقطهتماممیشود.حرفخبرییاتحلیلیدراین
موردبسیاراست؛لذااینهابماندبرایبعدباهزارچرا؟!!هزارخشم،نفرت،

ناامیدیو...
صفحهرایانهرافقطبراینوشتندلنوشتهبازکردم.دلرابهدستگرفتمتا
شایددراشکچشمانمخونجارینشود.حسیکهدارمدقیقاًهمیناستاشکی
سرشارازخون.نفرتباغم،ناامیدیباغم،خشمباغم،غمباغمو....بهدنبالهر
حسیمیرومروبانمشکیغمرابرسرزدهاست.هرچهمینویسمفقطازحس
واقعیکهدروجودماسترادورترنشانمیدهد.همینجاسخنراکوتاهمی

کنم]بااشارهبهسخنسایه["مندرررررددارم".
وقتیکلمهیهواپیمابهذهنممیرسدناخودآگاهیادساقطشدنهواپیمایی

اکراینمیافتم.اولینتصویریکهبرایممجسممیشودتصویرزیراست:

تصویرپدریدادخواه،پدریکهباهزارانامیدفرزندشراباسختیهای
فراوانبزرگکردهاستوجواب"چرازدیش؟"میشود"خطایانسانی".
تصویریکهطرحیواقعیاز"جانپدرکجاستی؟"رانشانمیدهد.
جانپدریکهجزلنگهکفشیپرازآرزووغمچیزینماندکهپدربااشک

بنویسد"جانپدرکجاستی؟"
براینوشتنغمنامهموردنظرهمینعکسبساست.فریادیکهنشان
ازدرِددلاست.فریادیکهازچاهناامیدیبهآسمانمیرسد.شایدهمین
پدرباهزارآرزوفرزندخودراراهیدیارغربتمیکردودراینمیانمی
دانستکهدیگرشایدفرزندشرانبیندولیباگفتهی"ندیدنشبهتراز
نبودنشه"خودشرادلداریمیداد.شایدامیدداشتبابهبودوضعیت
فرزندشبازگردد.شاید...شاید...شاید...هرچهبوددیگرانتظارنداشت

کهفرزندشرابکشندوبگویند:))اشتباهشدهو...((
آری.آندوموشک)دوموشک(تیریبودبرتماِمامیِدنهتنهااینپدر
بلکههمهیپدرومادرانیکهامیدیبهایرانداشتند.آنموشکنهتنها
1۷6نفروخانوادههایشانراعزادارکردبلکهملتیرانیزبهعزایامید
خویشنشاند.پدرومادرانیکهازآنروزفکرندیدنفرزندانشانبرایشان

گواراترازنبودنشانبود.
همچنانمیگریمبرحالاینملت،برحالخودکهامیدبهماندنمرابا

موشککشتند.برحالروزیکهبایددلبکنم.
حتیتصورشهمبرایمدشواراست.چهمیکشندمادرانوپدرانشان.

آرزوهاییکهبربادرفت.نویدهاییکهبرداررفتوامیدهاییکهبه
خاکرفت...

ومنهمچنانمیترسمازاشکمادرانوآهپدران....
بهامیدروزهاییکهمقداریامیدباشدبرایبهپایانرساندناینخط.

محمد علی فخری

چقدرچهرهآیینههایمانزرداست
چقدرهرشِبدیماِهرفتنتسرداست

چقدرمرثیهمیباردازمنوطبعم
تونیستیکهببینیغمتچههاکردهاست

هجومخاطرههایت،نبودنت،داغت
بههرطریقبخوانیشدردمندرداست

حریفلشگرغماینمِنبدونتونیست
بمانرفیق!بمانکهزمانهنامرداست

نههیچوقتدچارقفسنخواهدماند
پرندهایکهخیاالتشآسمانگرداست

شهره انجم شعاع

هربارکهمیرمتوبالکنتابهگلدونام
آببدمبادیدنیههواپیماتوآسمونیا
شنیدنصدایهواپیمایادشونمیافتم

وبیاختیاربغضمیکنم.
پارسالالاقلیهامیدخیلیکمیداشتیم
کهشایدیهروزهمهچیزروشنبشهاما
حاالبعدیهسالحالمونخیلیبدترهچون
میدونیمقرارنیستهمچیناتفاقیبیافته

فاطمه

ایمسافرانپروازبیفرود،
ایجانانازدسترفتهیما

درسالیکهگذشتمادرتمام36۵روز
باهمانحسیکهشمادرآن1۹ثانیهیفاصله

شلیکاولودومداشتیددمخوربودهایم
همانبهتوتعجبوخشم
بهتعبیریحسبیوطنی؛

آخرمگروطنجایینیستکهآدمیرا

بهآغوشبکشد؟پسچطورمیشود
کهاینجنایتانجامشوددریغازیکدادگاه،یکاستعفا،دریغاز

تحملیکگردهمایی
برایعزاداری...

مادروطنغریبههاگاهگاهیروبهآسمان
میکنیمبااینامیدکهشماراببینیمکهشادیدولبخندمیزنیدو

غصهیکشتهشدندروطنرافراموشکردهاید،
امامانهفراموشمیکنیمونهمیبخشیم.

حسان
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نشریه انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه شریف

زندگی زیر تنشزندگی زیر تنش
نگاه عباس عبدی و سعید مدنی به اعتراض های دی نگاه عباس عبدی و سعید مدنی به اعتراض های دی 13981398

دردیماهپارسالوکمترازدوماهپسازاعتراضاتخونینآبانماه،فضای
سیاسیواجتماعیایرانشاهددومیناعتراضبزرگدرشهرتهرانبود.
معترضیننسبتبهدروغگویی،مسئولیتناپذیریوآنچهخطایانسانیدر
انهدامهواپیمابود،درروزشنبه۲1دیدرخیابانهایتهرانجمعشدند.
اعتراضاتیکهتاسهروزدرتهرانادامهیافت.درهمینزمینه،مراجعهبهبحث
محسنگودرزی،جامعهشناسنیزمفیداستکهدرشماره63اندیشهپویا
درمطلبیباعنوان"شهروندعاصیواحتماالتآینده"بهبررسیوضعیت
جامعهپرداخت.اوگفتکهشهروندعاصیما،ازوضعیتزندگیخودخستهو
ازشیوهیادارهیکشوروجامعهناراضیاست،چشماندازیبرایزندگیخود
نمیبیندووضعیتموجودبرایاوقابلتحملنیست،اودراینشراطقدرتی
برایتغییروضعیتخودنمیبیندوامیدیهمبهنهادهاوسیاستهایرسمی
ندارد.اینچنیناستکهباخشم،شرایطرانفیمیکند.گودرزیبااشارهبه
زندگیدرتنش،اینموضوعرایکیازعواملعصیانمیداند.دراینچارچوب
تحلیلیشایدنگاهکردنبهاعتراضاتدیماهنیزمفیدباشد.مردمییکروز
تنشسقوطهواپیماراتحملمیکنندوبهزندگیخودلعنتمیفرستندکهبه
خاطرشرایطاقتصادیازهواپیماییاوکراینیبلیطخریدهاند،حاالباایننکته
مواجهمیشوندکهنه،هواپیماراپدافندخودیزدهاستونقصفنیوجود
نداشتهاست.پدافندیکهدرشرایطجنگیبایدحمایتگرباشد،درشرایط
نیمهجنگینیزنتوانستهاستموفقباشدواینخودباتوجهبهتوجیهاتچند
روزگذشتهدرموردانکارنقشپدافنددرسقوطهواپیمابهداغیمجددتبدیل
میشود.بههمینمناسبتباعباسعبدیوسعیدمدنیصحبتکردیمتا
نظرایندوتحلیلگررادرموردحادثهیانهدامهواپیماواعتراضاتآنبدانیم.

از آبان تا دی
باتوجهبهگستردگیحوادثآبان،توجههایزیادیبهآنوقایعشدو
اعتراضدیماهتحتالشعاعقرارگرفت.تعدادکشتههایآباندرمنابع
رسمینیزبیشاز۲00نفرعنوانشدندوتا400نفردرگزارشعفوبینالملل
و1۵00نفرکشتهیرویترزرسید.پسازآبان،درایامنزدیکبهروزدانشجودر
دانشگاههاشاهدکنشهایحمایتیازآنمعترضانبودیمتابهنوعیاعتراض
ونظرخودراکهدرغیاباینترنتوهمزمانباآنحوادثخالیماندهبود،بیان
کنند.بیانیهیمهندسموسویدرمحکومیتجنایتآبانهمصورتپذیرفت
وآذرماهداغیرارقمزد.درسوالاولبهنسبتاعتراضآبانودیپرداختیم
وازعباسعبدیپرسیدیمکهبهنظرشماآیامیتوانارتباطیبیناینحضور
اعتراضیدید؟وایناعتراضدیراحمایتاقشارمتوسطازفرودستان

معترضآبانباحفظفاصلهگذاریدرجنسکنشاعتراضیدانست؟

عبدیدرپاسخمیگویدکهوجهتشابهایناعتراضهاعلیهسیستمبودن
آنهاستولیشیوههایآنهابسیارمتفاوتبود.درمورداعتراضاتآباندلیل
مشخصیوجودنداشتولیچونقشراعتراضکنندهازفرودستانبودندبا
خشونتشدیدیمواجهشدند.اوبهابعادبینالمللیحادثههواپیمااشاره
میکندوبیانمیکندکهدرایناعتراضاتاماافرادمعترضبیشترازقشر

متوسطبودند.دراصلولیهردوگروهمعترضبهوضعموجودهستند.
سعیدمدنیهممعتقداستکهتوالیبینایندواتفاقوجودداردوبایدآنرا
درچارچوبجامعهجنبشیایراندید.اوبهمصاحبهیپیشینخوددرشماره
قبلخبرنامهاشارهمیکندومیگویدازمهمترینویژگیهایجامعهجنبشی
آناستکهدرآننارضایتیهابهاعتراضتبدیلمیشودویدرادامهتوضیح
میدهدکهدرهمهجوامعهمیشهسطحیازنارضایتیوجوددارداماتنهاتحت
شرایطخاصینارضایتیبهاعتراضعمومیمنجرشود.اواشارهمیکندکه
ایرانازاواسطدهه۷0واردفازجنبشیشدهودراینسیردامنهاعتراضاتهم
ازنظرجغرافیاییگسترشیافتهوهمازنظرتراکم)دنسیته(متراکمترشده
است.درجامعهجنبشیایناعتراضهابهتدریجنهادینهمیشوندودرسمت
مقابلواکنشنظامهایسیاسیبهایناعتراضاتنیزنهادینهمیشود.مدنی
خاطرنشانمیسازدکهدامنهاعتراضاترانبایدمنحصربهدوشورشبزرگ
دی۹6وآبان۹8کردزیرادرفاصبهایندواعتراضانبوهیازاعتراضهای
کوچکتررخدادهاستمثلاعتراضبازنشستگان،معلمانوکارگران.بهمرور

ایناعتراضهاشکافدولتوملتراعمیقترکردهاست.
مدنیدرموردسیاستالپوشانیانهدامهواپیماوتبدیلآنبهسقوطناشیاز
نقصفنیچنینمیگویدکهسیاستکلیجمهوریاسالمیدربسیاریموارد
ایناستکهجایشناساییوحلمشکالتشروعبهپنهانکردنآنهامیکند
وفکرمیکندازاینطریقبحرانراپشتسرمیگذارد.مثالبارشدفزایندهی
اعتیاد،بهجایدرمانریشهایاینمشکلفقطکارتنخوابهاراازسطحشهر
جمعمیکند.یامثالوجودبحرانهایساختاریاقتصادی،فسادوناکارآمدی
رانفیمیکندیابرایپاسخبهحضورکودکانکاروخیابانیدرصددجمعآوری
آنهاازسطحشهرهابرمیاید.همینواکنشرادرموردهواپیمایاوکراینی
شاهدبودیمومیبینیمکهتصمیمداشتندتاواقعهایبهاینبزرگیرانادیده
بگیردند.عبدینگاهخودرااینچنینبیانمیکندکهاتفاقاتتروروحمله
بهپایگاهآمریکاییباعثشدهبودکههمهدریکفضایشوکزدهقرارداشته
باشندوتالشکنندتاحملهیپدافندخودیبههواپیمارامسکوتبگذارند.او
البتهاشارهمیکندکهنمیدانداگردرکشوردیگریهمایناتفاقرقمخورده
بود،آنرامسکوتمیگذاشتندیاخیرامابهنظرعبدیالزمبودکهسریعابه
ایننتیجهبرسندکهنمیتوانموضوعرامسکوتگذاشت.اونیزهمچونمدنی

کیمیا جورابچیکیمیا جورابچی
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معتقداستکهسیستمچونبهاینروشعادتکردهاستهمانسیاست
همیشگیرابهکاربستاماباتوجهبهباتوجهبهابعادبینالمللی،مجبوربه

پذیرشآنشدونهایتاهمبهآبروریزیمنجرشد.
بهتبعهمینبحثسیاستهمیشگیمسکوتگذاشتنمشکالت،بخشیاز
اعتراضهاناشیازدروغگوییاولیهوتالشبرایمسکوتگذاشتنموضوعبود
واعتراضبهرویهیدائمیموجوددرکشوراست.بعضیهمدراینمیانمطرح
میکردندکهاگرهواپیماخارجینبود،هیچوقتایرانمسئولیتایناتفاقرا
نمیپذیرفت.نظردوکارشناسدراینجامتفاوتبود.عبدیبهماچنینگفت
کهبلهچونمواردزیادیداریمکهتحلیلهایدرستوشفافیازآنهاوجود
ندارد،بعضیبهدرستیاغلطمیگویندکهآنهانیزناشیازخطایپدافند
بودهاست.اوگفتکهخودنمیداندکهآنپروازهایااتفاقاتمشابهدیگر،به
چهدلیلرقمخوردهاستامامیپذیردکهاحتماالدرصورتداخلیبودن
پرواز،هیچگونهمسئولیتپذیریدرموردآنوجودنداشت.سعیدمدنیاما
متفاوتنگاهمیکندومیگویدکهپیوندبینمسایلداخلیوخارجیخیلی
جدیاست.برایمثالاینپیوندوارتباطرادرموردکروناشاهدهستیم.
لذادرچنینشرایطبینالمللیهیچحکومتینمیتواندامورداخلیخودش
راتمامابراساسمیلخودوبهصورتپنهانمستقلازایعادبینالمللیآن
برنامهریزیکند.اوازفوتبالمثالمیآوردومیگویدکهشاهدآنهستیمکه
تصمیماتسازمانهایبینالمللیبهصورتمستقیمرویتصمیماتداخلی
اثرگذارهستند.اوچنیننتیجهمیگیردکهپسحتیاگرهواپیماداخلیهم

بودامکانپنهانکردنآنوجودنداشت.

داغ بزرگ را به کاری اساسی تبدیل کنیم
درشبکههایاجتماعیدریکسالاخیربسیارمطرحشدهکهباوجودتعداد
کشتهشدگانبیشترحوادثآبان،محتواییکهازافرادکشتهشدهدرآن
حوادثنسبتبهحادثههواپیمامنتشرشدهاست،کمتربودهاست.چنین
بحثهاییمرتبطباروایتهاییاستکهاززندگیکشتهشدگانوداستان
هرکدامازآنهادروبقابلدسترسیاست.گروهیاینبحثهاراطبقاتی
تحلیلکردندوبیانمیکنندکهاینبهدلیلبیصداییفرودستانحتیدربین
گروههایسیاسیاست.دراینبارهازآنهاسوالکردیموپرسیدیمکهنتیجهی
ایناتفاقرادرسطحجامعهچهمیبینید؟آیاممکناستفاصلهگیریبیشتر

اقشارفرودستبانخبگانوحتیحسمنفیبهآنانرامشاهدهکنیم؟

سعیدمدنی،عضوشورایسردبیریماهنامهیایرانفردامیگویدکهمن
ارزیابیعلمیدقیقیدرموردبازتابهواپیمایاوکراینوحوادثآبانندارم
ولیبهنظرمحادثهآبانبازتابوحساسیتبیشتریداشتهاست.اومعتقد
استکههردوحادثهنقطهیعطفبودندوافکارعمومینسبتبهآنها
حساسیتجدینشانداد،امابهنظرمدنی،حادثهیآبانبهدلیلآنکهگروه
بزرگتریازمردمباآندرگیرشدندواقشارفرودسترابیشترتحتتاثیر
قرارداد،درافکارعمومیپررنگتراست.عباسعبدی،دبیرانجمنصنفی
روزنامهنگاراناماتفاوتدرموضعگیریرابهدلیلتفاوتخوددوواقعهی
آبانوهواپیمامیداندومیگویدمهماستکهبهآنتوجهکنیم.اومیگوید
خیلیازافرادنمیتوانندوحتینمیخواهندکهازاتفاقاتیمثلآتشزدنو
...کهدرآنحوادثرقمخورددفاعکنند.آنهاممکناستبهشرایطادارهی
کشورمعترضباشنداماازاینشیوهیاعتراضهمدفاعنمیکننددرحالی
کهممکناستکسیبگویدکهکاردیگریهمنمیشودکرد.عالوهبراین
گروهمعترضدرحوادثآبانازقشریبودندکهبیصدابودندواینافراد،به
دلیلهمینبیصداییهمچنینرفتاریداشتندوبهنحویمیتوانگفت
کهاینبیصداییدرانعکاساعتراضشانهمموثربود.اماموضوعهواپیما
بهدلیلابعادبینالمللیکهداشت،متفاوتبودوواکنشهاازآنبعدمتاثر
بود.منمعتقدمکهاگرایناتفاقکامالداخلیبود،اینهمهشکافیکهدر

اطالعرسانیایندوحادثهرقمخورد،مشاهدهنمیشد.
درآخرینسوالپرسیدیمکهبهنظرشماچگونهمیتوانازاینیادآوریهای
احساسیوتراژیککهمثالیکنمونهیآنانتشارتصاویراست،عبورکرد
واقداماتیاساسیترکرد؟سعیدمدنیدرپاسخبهسوالماچنینگفتکه
وجهاحساسیجزییاززندگیمااستواصالجنبشاجتماعیترکیبیاست
ازاحساسوعقالنیتولیبایدایناحساسمنجربهعمیقترشدندرکما
ازبحرانهایکنونینظامحکمرانیبشود.اگرمحدودبهدرکسطحیو
احساسیازوقایعمورداشارهشویم،دیریازودآنراازیادمیبریمدرحالیکه

اینحوادثبایددرخاطرهتاریخیجامعهایرانحکشود.
عبدیدرجواببهاینسوالکوتاهپاسخدادوگفتکهاقداماتاساسیدر
سطحچندنفرموثرنیستبلکهبایددرسطحبزرگترواحزابوگروههابررسی
شوندوبههمیندلیلاینجامجالتوضیحبیشترینیستواینموضوعرادر

کانالبررسیخواهمکرد.

ــا ــیم ــیاززندگ ــانواحســاسجزی هیج
ــی ــایاجتماع ــشه ــالجنب ــتواص اس
ــت. ــیهســتندازاحســاسوعقالنی ترکیب
ــزهای ــدانگی ــانبای ــیاحســاسوهیج ول
ــدندرک ــقش ــرایعمی ــدب ــادکن ایج
مــاازبحــرانهــاینظــامحکمرانــیتــادر
خاطــرهتاریخــیجامعــهایــرانحــکشــود.

علیــه اعتراضهــا ایــن تشــابه وجــه
ــیوههای ــیش ــودنآنهاســتول سیســتمب
ایــن در بــود. متفــاوت بســیار آنهــا
ــتراز ــرضبیش ــرادمعت ــااف ــاتام اعتراض
ــر ــیه ــد.دراصــلول قشــرمتوســطبودن
ــتند. ــودهس ــعموج ــهوض ــرضب دومعت
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چرا اعتماد نمی کنیم؟چرا اعتماد نمی کنیم؟
دروغ گویی ها چه بر سر سیاست گذاری ایرانی می آورد؟دروغ گویی ها چه بر سر سیاست گذاری ایرانی می آورد؟

درهفتههایاخیر،دوگانهایدرفضایرسانهایمطرحشدکهواکسنکرونارا
بخریمیابسازیم.بهصورتنسبتاًسادهایمیتوانستیمایندوگانهرابانیروهای
سیاسینیزتطیبقدهیم.گروههاییازجامعهکهبهعنوانحافظانوضعموجود
شناختهمیشوندوازنظماقتصادی-سیاسیحاکمبرکشوربهرهمندند،دراین
فضایدوقطبی،ازتولیدواکسندرکشورحمایتمیکردند.واکسنیکهنهایتاً
قراراستدرشرکتهایزیرمجموعهیستاداجراییفرمانامامومجموعههای
مشابه،تولیدشودومنافعمالیوالبتهاعتبارفنیخواهدداشتامادراینبین،
گروهیبیانمیکردندکهبهاینواکسنهابیاعتمادندوحتیازکجامعلومکه
دختررییسستاداجرایی،واقعاًدریافتکنندهیواکسنایرانیباشد؟بعضی
همالبتهمیگفتندکهاگرمتخصصانحرفهای،کاراییاینواکسنایرانیرا
تأییدکنند،ازاینواکسناستفادهمیکنندامااکثریتاینگروههمترجیح
میدادندکهسازمانجهانیبهداشت)WHO(اینتأییدراانجامدهد.حاال
سؤالاینجاستکهچهمیشودکهمردمازتولیدیکمحصولبهاینمهمی
حمایتنمیکنند)حتیبافرضدسترسیهمزمانمحصولایرانیوخارجی(؟
بسیاریممکناستبگویندکهاینحرفها،تحتتأثیرالقائاترسانههای
معاندوخارجیاستکهمردمرانسبتبهنظامسیاسیوحتیحرفهایکشور
بدبینکردهاست.خبچهاتفاقیبهاینمسئلهمنجرشدهاستکهمردمبهاین
رسانههااعتمادکنندامابهمتخصصیناعتمادنکنند؟مگرجزایناستکه
احتماالًتجربیاتیوجودداردکهمردمرابهایننتیجهرساندهاستکهاعتمادبه
اولیضررنداردواعتمادبهدومینفعی؟مثاًلدرهمینقضایایمربوطبهانهدام
هواپیماشاهدبودیمکهرسانههایداخلیونزدیکبههستهیسختقدرت،
همچونتسنیموفارسو...،دردوروزاولحادثه،احتمالهرگونهبرخورد
موشکراانکارمیکردندوبراینشاندادنسستبودنایناطالعاتهمبه
بازتابسخنانفالنخلبانیابیانیهیتعدادیازفارغالتحصیالندانشکدهی
هوافضایشریفمیپرداختند.ایندرحالیبودکهحتیباشواهداولیههم
احتمالاصابتموشکبههواپیماکمنبودامااینموضوع،خطقرمزبودو
رئیسسازمانهواپیماییهمدرتلویزیونودرگفتوگویویژهیخبریبا
اعتمادبهنفسباالاینموضوعراانکارمیکرد.مشکلالبتهایننیستومیتوان
گفتکهشایددراطالعاتاولیهایکهبهایناندادهشدهاست،تحلیلشلیک
موشکپدافند،بعیدبودهاستاماواقعیتآناستکهپسازچندماهمشخص
شدحتیدرمکالماتخلبانهواپیمایدیگربابرجمراقبت،برخوردموشک
باهواپیمااطالعدادهمیشودامااینمدیرانتخصصیبهخاطرحفظمنافع
یاترسازعواقبتهدیدها،باسکوتازآنشواهدعبورمیکنندتابهکسی
برنخوَرد.درنتیجهبااینتجربهیتلخازحفظپرنسیبهایحرفهای،چرامردم
بایدبهدستگاهتخصصیاعتمادکنند؟حاالجایگاهمدیرورئیسیکهازاین
آبروریزیشلیکپدافندبههواپیماآگاهاستولیترجیحمیدهدبالبخنددر
مقابلدوربینهایتلویزیونی-درحالیکهپشتسرشازپرچمهایگروههای
سیاسیهمسوممملواست-قرارگیردواززدنپایگاهخارجیصحبتکند،برای

مردمروشناست.سردارحاجیزادهکهوقتیمسئولیتحادثهرامیپذیرد،
میگویدگردناوازموباریکتراستولیپسازگذشتیکسالازآنحادثه،
نهتنهااستعفاندادهیابرکنارنشدهاستبلکهبهواسطهیکمپینهاییکهبرای
حمایتازاودریکسالگذشتهبرگزارشد،همینچندروزپیشهمباقلدری
درمصاحبهبا"المنار"میگویدکه"غلطمیکندکسیبخواهددراینزمین[
توانموشکی]مذاکرهکند".البتهکهخبهمینرفتارهاشرایطرابراینظام
سیاسیسختخواهدکردوبیاعتمادیبهآنراگسترشمیدهد.البتهاین
موضوعفقطبهدستگاهسیاسیارتباطنداردوهرنظاماجتماعیبامسئلهی

اعتماد،گریبانگیراست.
برایاهمیتمسئلهیاعتمادارجاعبهیکمدلخوبباشد."رابرت
اکسلرود"،درسال1۹84کتابیباعنوان"تکاملهمیاری"مینویسدودر
آنفرضمیکندکهدرجامعه،چندنوعتیپشخصیتیهستند،کسانیکه
همیشهاعتمادمیکنند،کسانیکههمیشهبهاعتماد،خیانتمیکنندونارو
میزنند،کسانیکهاعتمادمیکنندامادرصورتمشاهدهیخیانتتانهایت
زمانبیاعتمادند.اودریکمدلنظریهیبازیها،شرایطیرادرنظرمیگیرد
کهدرتعاملافرادباهمسهحالتوجوددارد،یاهردورفتارهمکارانهدارند،یاهر
دوبازی،طرفمقابلرابههممیزنندیاحالتسومکهیکیبهاعتماددیگری
خیانتمیکند)مشابههمانبازیمعروفمعمایزندانیها(.نتیجهایکهاو
ازمدلتکرارشوندهیاینشرایطمیگیرد،آناستکهلزوماًخیانتپیشگان
برندهنیستندواگرافرادبتوانندبااعتماد،بههمکاریباهمبپردازندولیبا
متخلفینازاینحسناعتماد،برخوردکنندوبااوهمکارینکنند،اینگروه

برندهخواهندبود.
حاالاینمدل،شرایطحاکمبررابطهیمردمماودستگاهحاکمهستند.
دستگاهیکهمدتهاستتالشنمیکنداعتمادبیافریندوتصمیمهای
لحظهایمیگیرد،ساعتدوازدهشبقیمتبنزینراتعیینمیکند،تاسه
روزازپذیرشزدنهواپیمایخودیاستنکافمیکندو....نهایتاًهموقتی
میگویدبیمارمبتالبهکروناتافالنتاریخمشاهدهنشد،کسیباورنمیکند
یااگربگویدفالنانتخاباتراسالمبرگزارمیکنم،مردمقبولنمیکنندیا
حتیبهواکسنکروناییکهمیسازدبهچشمآبمقطرنگاهمیشود.راهحل،
مشخصولیسختاست.اولینآن،مسئولیتپذیریاست.مسئولیتپذیری
هملوازمیدارد،اینکهبگوییممنمسئولهستمکافینیست،بایدعواقب
مسئولیتراپذیرفت.مثالمعروفیدرمورداعتمادوجودداردکهمیگوینددر
حوادثهواییدرکشورهایآسیایشرقی،یکیازدالیلیکهدررخدادنحادثه
مؤثراست،اعتمادتامکمکخلبانبهخلباناستکهتماموکمالبهحرفاو
گوشمیکند.جاییکهمقاماتعالیهپسازخطا،استعفامیدهندوحتیقبل
ازبرگزاریدادگاه،ازشرمساریخطاکاری،هاراگیریمیکنند،قطعاًاعتماد
جلبمیکنندوجاییکهخاطیبرسرجایشباقیاست-مبادامعترضینپررو

شوند-اعتمادتنهاآرزویمدیراناست.

محمد مالنوریمحمد مالنوری



 باورت می شـود که دارد یک سـال می شـود و مـا دوام آورده ایم؟ ما که هنـوز باورمان نشـده! ولی بازیگـران خوبی 
شـده ایم، یاد گرفته ایم که اسـمتان را بیاوریم و اشـکمان را قـورت بدهیم!

 باورت می شـود که از همـان روز کذایی، نفس کشـیدن زیر این آسـمان برای مان سـخت شـده و این سـختی هیچ 
ارتباطی بـه ماسـک و تنگی نفـس ندارد؟ مـا از اینکـه زیر آسـمانی نفس می کشـیم کـه شـما را در همان آسـمان 
هدف قـرار دادنـد، زجـر می کشـیم... از اینکـه نمی دانیـم راه اعتراض بـه این جنایـت از کدام سـمت اسـت و کجا 

قرار اسـت انتقام آینده ی درخشـان شـما را از یـک به اصطـالح اپراتـور بگیریم...
 باورت می شـود کـه پـس از رفتنتان همـه چیز عوض شـد؟ دنیـا که زیـر و رو شـد بمانـد، ولـی آدم ها هـم بعد از 
رفتن شـما یـا ماندنی شـدند یـا رفتنی! بـاورت نمی شـود چـه نازنینانـی در این ایـام نزدیک سـالگرد کـه حالمان 

دسـت خودمـان نیسـت، جویـای حالمان اند. 
مـا بـاورت می شـود کسـانی می آمدنـد زیـر عکسـهایتان کامنـت می گذاشـتند و اظهـار خوشـحالی می کردند 
از اینکـه کسـانی کشـته شـده اند کـه رفتـن از ایـران را بـه مانـدن در آن ترجیح دادنـد؟! گذاشتیم شـان بـه پای 

بی چارگی  کـه البـد ایـن مملکـت اینطـور حریـص و دل سنگ شـان کرده!
 حاال آنها کـه هیچ، باورت می شـود در این یک سـال انـدک عزیزانی هم گمـان کردند ما از غم شـما بـرای خودمان 
دکان و دسـتگاه بـاز کرده ایـم، و با غـم شـما )نمی دانـم چه طـور؟!( خودنمایـی می کنیم. گذاشـتیم به پـای اینکه 
نمی دانسـتند این داغ شـخصی نیسـت و مـا اگـر از شـما می گوییـم، می خواهیم این غـم، این نفـرت از یاد نـرود... 

ولـی نمی دانی که چطـور از این تصـور اشـتباه شکسـتم... و باز هم در چشـم من یـک بار دیگـر هواپیمـا را زدند...
 هواپیمـا یک بـار افتـاد و شـما را از ما گرفتنـد، ولی بـاورت نمی شـود کـه هواپیمـا در این یـک سـال چندین بار 

دیگر افتـاد....
 می دانم کـه حواسـتان در این سـال زیاد بهمـان بوده اسـت، سـر چندتـا از کارهایتـان مچ تـان را گرفتـم و رو به 
عکس تـان روی دیـوار برایتـان گفتـم کـه می دانـم این هـا همـه زیـر سـر شماسـت... ولـی از پـس بعضی هایش 
برنمی آیـی. از پـس آن لحظه ای کـه کارنامـه ی فـوق لیسانسـم را نـگاه می کنـم و فکر می کنـم که مـن مگر درس 
دینامیـک ربات هـا پـاس کـرده ام هیچوقت؟ و اسـم اسـتاد یـادم نمی آیـد و تنها راهـم بـرای یـادآوری این درس 
این اسـت کـه بـه تـو پیغـام بدهـم و بپرسـم... از پـس ایـن یکـی دیگـر بعیـد اسـت بربیایـی... ذهن خـودم هم 
 همینجاهـا قفـل می شـود... باالخـره بخشـی از زندگـی گذشـته مان بـا رفتن شـما از دسـت رفتـه اسـت دیگر...

 حمید؟ حاال بیا و  بگو راستی راستی ما دینامیک ربات را با کی گذراندیم؟

این جــا بــرای از تــو نوشــتن هــوا کم اســت ...

حمیرا افشار
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داستان یک داغ دارداستان یک داغ دار

امروزاولینروزبعدازسقوطهواپیماست.دیشببیداربودم؛تنهاتو
خیابونراهمیرفتم،برفسنگینیاومدهبود.اگهاشتباهنکنماولینبرف
سنگینزمستونبود.ساعتحدودچهارونیمنصفشبخیابوناونقدر
خلوتبودکهاگرنیمساعتهمپیادهوسطشقدممیزدییهدونهماشین

ازکنارتردنمیشد.
باچندتاازدوستامتوایرانصحبتکردم.باورشوننمیشدوامیدوار
بودن،چونفکرمیکردنشایدیهدرصدبچههاتویپروازاوکرایننبوده
باشن.منمدوستدارمخودمروبهخوشبینیبزنمولینمیشه.چون
خودمباایمانصحبتکردهبودمکهاونبلیطروبگیریم؛چونارزونتراز

بقیهپروازابود،مثلهمیشه...
منامابخاطرکارینتونستمبلیطبگیرمومجبورشدمبمونم.اونقدری
مطمئنبودمازرفتنشونکهنمیتونستمامیدوارباشم.حسعجیبیبود.
آخهنمیدونماینهواپیمایلعنتیچطوریمیتونهمثلیهگلولهیآتیش
سقوطکنهوبهزمینبخوره.دیگهنگهداشتنبغضمسختشدهوقتیدارم

بابقیهصحبتمیکنم.
صبحاستادمایمیلدادکهاتفاقعجیبوتراژدیکافتادهوایمانومهدی
روازدستدادیم.یکیازایرانیابهشنصفشبخبردادهبود.تقریباًهمهی
ایرانیامیدونستیمولیبقیهتوگروهمونخبرنداشتنکهچیشدهو
جزئیاتینمیدونستن.رفتمتویگروهنوشتمکهمهدیوایماننزدیک

فرودگاهسقوطکردن.
حسعجیبیبود.تاحاالدوستنزدیکازدستندادهبودم.اونمجایی
کهرفیقتجزدوستورفیقکسدیگهایندارهوتومیشیصاحبعزا.
قرارشدعکساشونروپرینتکنیموبناشدمنقابعکسبگیرموشمع.

وسایلروخریدموراهافتادمسمتآفیسمون.توراهگریهاموننمیداد.
رسیدمبهآفیس.بغضمرونگهداشتمولیقیافمدادمیزدکهوضعخوبی
ندارم.استادمایرانیهولیبرایاینکهمحیطکارشوحرفهاینگهدارهباما
ایرانیافارسیصحبتنمیکنه.وقتیرسیدمدیدمچشماشخیسه.منرو

دیدوبغلمکردوگریه!

بعداینکهیسریازبچههارودیدمفهمیدمکهباپیاممنفهمیدنکههواپیما
سقوطکردهوبعدرفتنفیلماشروتماشاکردن.حسبدیداشتم.شاید
بهتربودبهکلیتماجرابسندهمیکردمتادردهمهبیشترنشه.عکساشونرو

پرینتکردهبودن.گذاشتیمتویقابعکساییکهگرفتهبودم.
همهماتومبهوتنشستنوبهعکساخیرهشدن.ازدانشگاهمشاورآوردنکه
باماهاصحبتکنه.استادماومدنشستکنارموبهفارسیگفتمشاورابرایشما
اومدن.اگرخواستینمیتونینباهاشونصحبتکنین.حوصلهیهیچکسو
هیچچیزرونداشتمولیبرایاینکهروشروزمیننندازمگفتمباشهمیرم.فکر
میکردماآلنمیخوادخیلیبهمراهکاربدهیاحرفبزنه.یهخانممیانسال،تپل
وآراستهبود.همسنوسالمادرایمابود.شروعکردمباهاشحرفزدن.بهتراز
اینبودکهبشینمزلبزنمبهقابعکسشون.وسطصحبتمبهشگفتممیدونی
چیازایندردسختتره؟هیچینمیگفت،فقطگوشمیداد.گفتمدرستهکه
دوستایمابودن،درستهکههرروزمیدیدیمشون،نزدیکبودیمبههم،ولی
دردمونازشباهته،ازشباهتداستانمون،ازاینکههرکدومازماایرانیاییکه
اینجاهستیممیتونستیمتویاونپروازباشیم.ازاینکهمیفهمیمچهحسو
حالیداشتنازدیدنخانوادشونبعددوسال.ازاینکهچقدرخوشحالبودناز
اینکهبعدمدتیدارنمیرنایران.اینهکهدردداره.همینطورکهحرفمیزدم
اشکازچشماممیریخت.معموالًوقتیرقیقمیشمنمیتونمجلویخودمو
بگیرم.اونقدرگریهکردمکهدیگهحالنداشتماشکاموپاککنم.عینکبه

چشمنداشتم،اشکتویچشممحلقهزدهبودوصورتشرومحومیدیدم.
باالخرهبهخودمزحمتدادموازوسطمیزیهدستمالکاغذیدیگهبرداشتم
وچشممروپاککردم.حاالدیگهصورتشرومیتونستمببینم.تمامگونههای
تپلشقرمزشدهبودواشکتویچشماشحلقهزدهبود.پلکزدواشکش

ریختپایین!
شمارهتماسوایمیلشرودادوپرسیداگرالزمبودتماسبگیرکهبازمصحبت
کنیم.گفتکهالزمنیستجلویسوگواریکردنخودتروبگیریواینپروسه
ممکنهطولبکشه.میگفتبایدمراقبتغذیتونباشینچونموقععزاداری

کردنمعموالًاولویتتوننیستکهغذابخوریدوضعیفمیشوید...

سبحان کشفیسبحان کشفی
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ز ز تورتور اندر آمد اندر آمد
نخستین ستم نخستین ستم 

پارسالهمینموقعهابود.خبرآمدبهدلیلنقصفنی،هواپیماییبعداز
خروجازفرودگاهامامخمینیکهقصدکِیفاوکراینراکردهبود،بهزمین
خورده.اولشعدۀزیادیپذیرفتند.ولیهرساعتتعدادافرادیکهفیلم
برخورددوموشکبههواپیمارابازنشرمیکردندبیشتروبیشترمیشد.
بعضیهاسکوتشانناشیازفهمیدگیبودوبعضیدیگرسخنگفتنشان
ازنافهمی.سهروزبعدباألخرهباوجودفشاررسانۀمجازیودولتهای
خارجی،سخنگویسپاهبهخطایانسانیبودنواقعهاعترافکرد.بهبهانۀ
سالگردایناتفاقمیخواهماندکیازچشمیکدانشجویهوافضایترم۵
بهوقایعنگاهکنموبهقولبازیکنهایبازیمافیا،درحدنقشمبازیکنم.

برایتوضیحدلیلاتفاقیکهافتاد،چندادعاوجوددارد:شیطنتهای
سایبری،خطاییکفرد،تعمدیبودنشلیک.کهدرحدسوادمبههریک

ازاینسهخواهمپرداخت.

شیطنت سایبری:
سوادناقصبندهومنطقناقصترازآنممیگویدکهوقتیازجنگ
الکترونیکعلیهیکسامانۀپدافندیصحبتمیکنیممنظورمانیاایجاد
اخاللدراینسامانهاستتابالکلازکارافتدویافریبدادنسامانه.برای
مثالوقتیاخاللانجاممیپذیردکلصفحۀرادارسفیدمیشودویادر
صفحۀرادار،تعدادبسیارزیادیهدفدیدهمیشودکهعماًلراداررااز

صحنهخارجمیکند.
اگرفرضکنیمجنگندهایبهنامXدرحالانجاممأموریتیبرفراز
منطقهایباشدوبخواهندبافرایندفریببرایXامنیتبخرند؛دراین
صورتدواحتمالمطرحاست:یکاینکهعواملدورتریبانفوذسایبری
بههستۀسامانۀپدافندباعثبهوجودآمدنهدفهاییرویصفحۀرادار
شوندویااینکهجنگندۀX،خودشباارسالسیگنالهاییدریکرادار
یارادارهاییدریکخطدید،هدفیمجازیبهوجودبیاوردتاازپدافنددر

امانباشد.
درصورتوقوعاحتمالاول،اینسؤالمطرحمیشودکهتاجاییکه

میدانیمهستۀسامانۀTor-M1آنالوگاست)مگراینکهبعدازخرید
دستکاریانجامشدهباشد(وامکاننفوذسایبریبرایفریبخارجاز
راستایپرندهایدرنزدیکیوجودندارد،پسنفوذیبسیارگستردهتر
بایدموضوعبحثباشدکهمعادلاستباآبروریزی.همچنیندرصورت
وقوعاحتمالدوم،اینموضوعمطرحمیشودکهچراعاملجنگسایبری
)جنگندۀX(توانستهاستبهراحتیتاچندکیلومتریتهرانبرسدوبعد
موردمطالعهقراربگیردوچراازرادارهایدیگریکهرویهمانخطدید

نبودهانداستفادهنشدهتاچنینفاجعهایرخندهد؟
مهمترینسؤالیکهدرحالتصحیحبودناینادعامطرحمیشود،این
استکهچراتابهحالکهبیشازیکسالازوقوعحادثهگذشتهاست،با
وجودهمکاریکاملصداوسیمایملیبانیروهایمسلح،چراهنوزهم
گزارشیازچندوچونماجرامنتشرنشده؟چراصاحبنظرهاسکوت

کردهاندتاآنانیکهاینادعارادروغمیخوانندیکهتازیکنند؟

خطای فردی:
برایتفهیمکاملموضوعشایدبهترباشداولبانحوۀکارپدافندهوایی
کشورآشناشویم.شبکۀپدافندهواییبهصورت۲4ساعتهآسمانکشوررا
رصدمیکند.بامشاهدۀیکتهدیددرحالنزدیکشدنتوسطهرکداماز
اعضایراداریاینشبکه،بهسرعتهشداریبهمرکزفرماندهیوکنترل
)مرفوک(ارسالشدهونوعهدفبررسیمیشود.درانتهانیزباتوجهبهنوع

هدف،اقداممتقابلصورتمیگیرد.
وامااصلماجرا.سامانۀTor-M1کهسال8۵ازروسیهخریداریشده،
توسطمهندساناتحادجماهیرشوروی،بهصورتخاصبرایمقابلهبا
موشکهایکروزساختهشدهبود.موشککروزچیست؟موشکیاست
کهازبینویژگیهایآن،مهمترینآنهاایناستکهدرارتفاعاتیزیر3
کیلومترپروازمیکند.تااینجاهمهچیزباسخنان"علیعبداللهی"،معاون
هماهنگیستادکلنیروهایمسلح،دریکراستاستکهگفت:"زمانیکه
سامانهیضدموشکیدرشرایطشلیکقرارگرفتهبود،فاصلهیتقریبیبا

میالد بهاریمیالد بهاری

بررسی ادعاهای مطرح شده بررسی ادعاهای مطرح شده 
راجع به سقوط هواپیمای اوکراینیراجع به سقوط هواپیمای اوکراینی
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هواپیمایبویینگ،باسطحپروازیموشککروز)حدود600مترارتفاع(
برابریمیکرد.البتههواپیمایبویینگ۷3۷اوکراینهمدرفاصلهیصفر
راداریسامانهقرارداشتهواینمسئله،تشخیصرادشوارترمیکرد.ماهم
قبولداریمکههواپیمایبویینگبایدبرایاپراتورقابلتشخیصباشد،اما
اپراتورتحتشرایطروحینامناسبوارتباطراداریهمراهباپارازیتقرار
داشت.دراینشرایطبودکهخطایانسانیوفردیرخدادوموشکشلیک
شد".وبهنظرمیرسدمنطقیباشدکهیکاپراتوربهتنهایینتواندموشک
کروزراازهواپیمایمسافربریتشخیصبدهدوچنیناشتباهیرخبدهد.
حالبیاییدنگاهیبهوقایعبندازیم.نزدیکترینمرزهواییغربکشوراز
تهرانحدود600کیلومترفاصلهدارد.بهاینفاصلهمیتوان1۵0کیلومتر
بردیکرادارکاشف1راکهجزءکمبردترینرادارهایدرحالاستفادۀ
کشوراست،اضافهکنیمولیبرایمحکمکاریازآنصرفنظرمیکنیم.
یکموشککروزباسرعتینزدیکبه6-۵ماهحرکتمیکند.اینیعنی
زمانیدرحدود300ثانیهازورودکروزبهمرزهایهواییتارسیدنموشک
بهآسمانتهرانفرصتداریم.یعنیحدود۵دقیقه،مرفوکزمانداشتهتا
بههرروشیبهغیرازروشیکهادعایپارازیتدارشدنآنوجوددارد،خبر

رابهاپراتوربرساند.
ازطرفینیزبردآشکارسازییکTor-M1حدود3تا۲۷کیلومتر
است.بافرضاینکهیکموشککروز۲کیلومتربرثانیه)معادلتقریبا6ً
ماخدرآنارتفاع(ویکبوئینگ۷3۷حدود0.0۵کیلومتربرثانیه)معادل
تقریبا۲۵0ًگره(سرعتداشتهباشند،موشککروزبرایحدود۲۷ثانیهو
بوئینگ۷3۷برایحدود1000ثانیهدرشعاعقابلمشاهدهتوسطاپراتورو
تجهیزاتشخواهندبود.آیا۲۷ثانیهو1000ثانیهبراییکاپراتورکهپشت
پدافندیدرنزدیکیفرودگاهبینالمللیپایتختیککشورنشستهنباید
معنادارباشد؟آیامرفوککارشرادرستانجامنداده؟چهمنعقانونیای
برایاستفادهازمادۀ10قانونهواپیماییمصوبسال13۲8)اعالم

وضعیتاضطراریشرایطآسمانکشورولغوپروازهایغیرضروری(وجود
داشته؟

تمامیاینهاراهمکهکناربگذاریم،چراتابهامروزفردیاارگانیاگروهی
بهعنوانمقصرایناتفاقشناختهنشده؟چرااعمالیکهبرایجلوگیری
ازاتفاقافتادنچنیناشتباههاییانجامشدهانددرکنارموضوعاتبسیار
کماهمیتتریمانندکرونایابمستعانو...رسانهاینمیشوندتاکمیهم

کهشدهاعتمادازبینرفتۀقشریازمردمبازیابیشود؟

تعمدی بودن شلیک:
بهجزچندینادعاتوسطخانوادهیقربانیانساکنکاناداکهبهوجود
مدارکیاشارهداشتند،بندهبهشواهددیگریداّلبرتعمدیبودنشلیک
برنخوردهامودرمقایسهباواقعیتهایموجودراجعبهویژگیهایسامانۀ
پدافندیکشوروتفاوتهایموشککروزوهواپیمایمسافربری،اطالعات

قابلاستنادیدردسترسنیست.
البتهیکیازموضوعاتیکهترندشدهبود،موشکدومبود.بهنظربندهبا
توجهبهاینکهطبقدادههایآماریاحتمالبرخوردموشکاولباتوجه
بهمانورپذیریهدف،سطحمقطع،سرعتپروازهدفو...حدود60تا۷0
درصداستوایناحتمالباشلیکموشکدومبهحدود۹۵درصدمیرسد،
شلیکموشکدومدرهرسهحالتبررسیشده،قابلتوجیهاستونه
دلیلیبرعمدیبودنشلیکاستونهدلیلیبرایخطاونهدلیلیبرای

حملۀسایبری.
درپایانامیدوارمباشفافسازیموضوعوبرخوردقاطعباعامالناین
فاجعه)چهخودِیخودی،چهدشمِندشمن(ازطرفمسئوالنرسمی
ذیصالحاینموضوع،هماجازۀپایمالشدنخون14۷سرمایۀملیو1۷6
همساندرآفرینشماندادهنشودوهماعتمادنسبیبینمراجعوملت،

محکمترشود.
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صبحروز18دیماه13۹8،درحالیکهاکثررسانههاسعیداشتندتاتیتر
مناسبیبرایحملهموشکیایرانبهپایگاهعیناالسدپیداکنند،خبربهتآوری
اعالمشد.یکفروندهواپیمایبوئینگمتعلقبههواپیماییاوکرایندقایقی
پسازپروازحوالیصباشهرسقوطکرد.تلخیاینخبرزمانیبیشترشدکهبعد
ازمشخصشدناسامیسرنشینانآن،روشنشدکهاکثرآناندانشآموخته
برتریندانشگاههایکشوربودندکهبرایسپریکردنتعطیالتواحتماالًتازه
کردندیدارباخانوادهبهایرانآمدهبودند.پسازانتشارایناخبار،دانشگاهشریف
مراسمیادبودیرادرروزدوشنبهدرمسجددانشگاهبرایفارغالتحصیالنخودکه

جانشانرادراینحادثهازدستدادندبرنامهریزینمود.
هنوزازبهتاینخبرخارجنشدهبودیمکهکمکماخباریضدونقیضپیرامون
اشتباهپدافندهواییایرانبهگوشرسید.علیرغمتکذیببرخیازمقاماترسمی
وغیررسمی،رفتهرفتهبهغلظتاخباراشتباهنیروهاینظامیایرانافزودهمیشد
وتعدادیازمقاماترسمیکشورهایدیگرنیزمدعیایناشتباهشدند.سرانجام
درسحرگاه۲1دیماهوپسازگذشت3روزازحادثه،ستادکلنیروهایمسلح
باانتشاربیانیهایرسماًمسئولیتسقوطهواپیمایاوکراینیرابهعهدهگرفتو
خطایانسانیرادلیلاینفاجعهمعرفیکرد.دراینمقالهقصدداریمیادبودهایی
کهبرایجانباختگانهواپیمایاوکراینیدردانشگاهانجامشدرابررسیکنیم.

تجمع ها
انتشاررسمیخبرموجیازخشممردمایرانرابرانگیخت.عالوهبرفاجعهاصابت
موشکبههواپیمایمسافربری،موضوعیکهبیشازآنموجبخشمگینشدن
مردمشد،سهروزتکذیبودروغگوییبود.درهمانروزبههمتانجمناسالمی
دانشجویانوتعدادیازفارغالتحصیالن،تجمعیبرنامهریزیشد.درحالیکهدر
ابتدا،شرایطبهآرامیسپریمیشداماحضوربرخیدانشجویانباپالکاردهای
بامضمون"اتحاد"و"دوریازتفرقه"موجبافزایشخشمحاضرینشدورفته
رفتهشرایطرابهتندیمبدلکرد.دانشجویاندراینتجمعخواستاراستعفاو
برکناریمقاماترسمیوعذرخواهیرسمیعالیترینمقامهایکشوریشدند.
درخواستهاییکههماکنوندرمییابیمکوچکترینتوجهیبهآنهانشد.در
ادامهمراسمیادبودیکهدانشگاهقراربوددرروزدوشنبهبرگزارکندنیزلغووبه

زماندیگریموکولشد.
روزیکشنبهدانشگاهجونسبتاآرامیراتجربهکردوعصرآنجلسهایبا
عنوان"چهبایدکرد؟"دردفترانجمناسالمیدانشجویانباهدفبررسیادامه
اعتراضاتبرگزارشد.درنهایتتجمعدیگریدرروزدوشنبه۲3دیماهودرمقابل
دانشکدهکامپیوترتوسطعدهدیگریازفارغالتحصیالنبرنامهریزیشدکهبا
حمایتانجمنروبروشد.بانیاناینتجمعقصدداشتندپسازلغومراسمیادبود
دانشگاه،دراینروزبهعزاداریبرایازدسترفتگانشریفبپردازنداماصبح
دوشنبهتماسنیروهایامنیتیبابرخیازفعاالندانشجوییوتهدیدوارعاب
آنهافضایتجمعراتحتالشعاعقرارداد.تجمعباحضورهیئترئیسهدانشگاهو

دررأسآندکترفتوحیهمراهشدکهیکیازنکاتتعجببرانگیزآنعدماطالع
دکترفتوحیازتماسنیروهایامنیتیبابرخیفعاالندانشجوییبود.درادامه
دکترفتوحیازدعوتعالیترینفرماندهانسپاهپاسدارانبهدانشگاهشریف
جهتپاسخگوییبهدانشجویانخبرداد.اقدامیکهتاکنونمحققنشدهاست.
درروزهایآتینیزتالشهاییبرایبرگزاریبرخیتجمعاتدردانشگاهصورت
گرفتاماباوجودفضایشدیدامنیتیکهازصبحروز۲3دیماهآغازشدهبود،

هیچگاهتجمعبزرگدیگریدردانشگاهبرگزارنشد.

مراسم یادبود دانشگاه
همانطورکهاشارهشدمراسمیادبود16فارغالتحصیلدانشگاهشریفکهقرار
بوددرروزدوشنبهبرگزارشود،پسازتجمعروزشنبهلغوگردیداماچندروزبعد
دانشگاهازبرگزاریاینمراسمدرروزیکمبهمنماهودرمسجددانشگاهخبرداد.
قبلازمراسمفراخوانیازسویمدیرفرهنگیدانشگاهجهتارسالدلنوشتههای
دانشجویانارسالشد.همچنیندانشگاهازدعوتخانوادههایجانباختگانخبر
داد.مراسمباسخنرانیهایمعمولوقرائتدلنوشتههاروبهپایانبودکهپدرمریم
ملک،یکیازفارغالتحصیالندانشگاهلببهشکوهگشودکهیکیازماندگارترین
وغمبارترینلحظاتدانشگاهرارقمزد.همچنینپیشازاینمراسم،درجلسه
شورایفرهنگیدانشگاهمقررشدهبودتادانشگاهبهزودیبناییادبودیبرایاین

عزیزاننصبکندکهآنموضوعنیزتابهحالمحققنشدهاست.

نشریات
همزمانبامراسمیادبوددانشگاه،روزنامهشریفدستبهانتشارویژهنامهای
شاملمعرفیجانباختگانشریفیوتعدادیدلنوشتهزدکهاینویژهنامهپس
ازمراسمدراختیارعمومقرارگرفت.همچنینشمارههشتمنشریهدانشجو
نشریهواحدصنفیانجمناسالمیدانشجویان،بهدلنوشتهوخاطراتیازفرزندان
شریفبهنقلازدوستانشاناختصاصداشت.عالوهبراین،تعدادیازنشریات
دانشکدهاینظیرخمشوبارقهنیزبهیادبودبرخیازفارغالتحصیالندانشکده
خودکهدراینفاجعهحضورداشتندپرداختندکهالبتهنکتهقابلتوجهآنانتشار
تعدادیازایننشریاتدردورانتعطیلیدانشگاهبودکهموجبشددانشجویاناز

استفادهازنسخهفیزیکیایننشریاتمحرومشوند.

یادواره ها
بخشدیگریازمواردیادبودنیزبهیادوارههاییاختصاصداشتکهکانون
هنرهایتجسمیبرگزارنمود.ابتداودرتابستانمسابقهایتحتعنوانخط
تحریریبرگزارشدوهمچنیندرآستانهاولینسالگرد،یادوارهجانباختگان
فاجعههواپیمایاوکراینیبرگزارگردید.عالوهبراینمیتوانبهپادکست"آخرین
پرواز"نیزاشارهکردکهدراولینسالگردانهدامهواپیمایاوکراینیوتوسط

انجمناسالمیدانشجویانمنتشرشد.

امیرحسین ذوالفقاریامیرحسین ذوالفقاری

مروری بر یادبودهای جان باختگان حادثه در دانشگاه شریفمروری بر یادبودهای جان باختگان حادثه در دانشگاه شریف
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"خوندرزمینفرونرفت.رویزمینپخششد،اززیرهرسنگجوشید
وجوشیدوبهراهافتاد.هرکسآنرامیدیدمیفهمیدجاییبیگناهیرا

کشتهاند")سوگسیاوش،اثرشاهرخمسکوب(
اینبخشیازافسانهیسیاوشاستکهچونبیگناهکشتهشدهزمین
خونشرافرونمیبردتازمانیکهدادخواهیخونبهناحقریختهشدهبه

سرانجامبرسد.
یکافسانهیعربیهمبهخاطردارمکهروزیکسیبرایمتعریفکردو
هنوزبخشهاییشبهخاطرممانده.مضمونشچنینچیزیبودکهاگر
خونکسیبیگناهریختهشود،ازخوناوپرندهایمتولدخواهدشدکهنزد
قبیلهاشبازمیگردد.باصداییحزینورعبانگیز،صبحوشب،بیوقفه
جیغمیزند.آنقدرجیغمیزندکهخوابوخوراکوآسایشراازقبیله
میگیردوتنهازمانیآراممیشودکهعدالتبرایخونبهناحقریخته

شدهاجراگردد.
البدنبایدتردیدکرددرآنکهاینافسانههاعلیرغمپاییدرخیال،ریشهای
درواقعیتدارند.چیزیشبیهبهاستعارهایخیالیازحقیقتیعینی.
الاقلبرایماوتمامکسانیکهبیشازیکسالاستهرجامیروندردخون

میبینندوصدایجیغمیشنونددیگرجایتردیدیباقینمیماند.
هرچندذاتهستیوماهیتانسانیبهعدالتمایلوباظلمناسازگار
است،اماواقعیتتفاوتیهمباافسانههادارد؛اینکهنهآنپرندهخودبهخود
میرویدوتاابدمیزید،نهزمینخودشمیفهمدکهخونچهکسیرا
نبایدفروببردونهعدالتبهطورخودکارودرساختارجهانخودشجاری
میشود.آنقدرمیدانیمکهدستکماینسویمرگودردنیایمادیاز
اینخبرهانیست.اینجادادخواهیکنشووظیفهایانسانیواخالقیست
کهبذلوقتوتوجهوسرمایهمیطلبد.درایندنیاشایداگرکسینباشدکه
روایتگریکند،میشودکهآبهمازآبتکاننخورد،آنچنانکهگویینه

خانیآمدهونهخانیرفته.
چهبسیاردرتاریخکهقاتلبدلبهصاحبعزا،قربانیبدلبهشهیدو
جنایتبدلبهخطاومشیتشدهوحقیقتبرایهمیشهازمیانرفتهاست.

گوییکههیچگاهوجودنداشتهاست.
دادخواهی،دالمرکزیمطالباتبازماندگانحادثهیانهدامهواپیمای
اوکراینیاست.چنانکه"هرکساز۷۵۲بدوندادخواهیسخنبگویدحق
مطلبراادانکردهاست.")حامداسماعیلیونسخنگویانجمنخانواده

قربانیان(
ودادخواهینهیککنشمقطعیونهفروکاستناینحقبهغرامتیا
انتقام،بلکهکنشیدائمیدرجهتتضمیناجرایعدالت،روشنشدن
تمامانگیزهها،اعمالوزوایایپنهاناینفاجعه،وجلوگیریازتمامعواملی

استکهمیتواندبهچنینفجایعیمنجرشود،راجعبهآندروغبگویدوبا
گذشتیکسالهمچنانازپاسخگوییبگریزد.

وازاینروزندهنگاهداشتنیادوخاطرهیقربانیانمظلوماینفاجعهو
هراقدامیدرجهتیادبودایشان،نهفقطکنشیبرایالتیامدردواندوه،

کهنخستینگامازمسیردادخواهیوبخشیازاینحقانکارناپذیراست.

آیا این بار می شود حقیقت را تحریف یا فراموش کرد؟
گماننمیکنم.دیگربرایاینکارهاودراینعصرخیلیدیراست.آن
پرندهبیدارشدهواینزمینخونمظلومراشناختهوروایتگرهاهمهجا
هستند.اگر3روزدروغتوانستماجرارامخفیکند،نبودپاسخگوییو

تمکیننکردنبهمطالباتجامعهنیزمیتواندکاریازپیشببرد.
برخوردهایامنیتیناصوابوخلفوعدههایپیدرپی)شایدبهامید
تحریفیافراموشی(تنهامصداقبادکاشتنوطوفاندروکردنوعرض
خودبردنوزحمتمردمداشتناست.همانطورکهآن3روِزدروغوفریب
بود.همانگونهکهمیبینیمهرچهازجانبمسئولینونهادهایرسمیدر
جهتعکساینوظیفهعملمیشود،مردموکنشگراناجتماعیبیش
ازپیش،صریحترازپیشوگستردهترازپیشیاداینفاجعهومطالباتش

رازندهمیدارند.

آیا دانشگاه یادبودی برای فرزندانش می سازد؟
ساختبناییادبودازابتدابخشیروشنازمطالباتدانشجویانبوده
وبارهاازجانبمسئولیندانشگاهبیانشدهکهچنینبرنامهایدردست
پیگیریست.همچنیناینمورددرجلسهیشورایفرهنگیدانشگاهمورخ
30دیماه۹8)بهشرحیکهانجمناسالمیدانشجویاندرگزارشخوددر
کانالتلگرامیاینتشکلمنتشرنموده(موردبحثقرارگرفتهوپیشنهاد
شدهبودکهتاچهلمینروزپسفاجعهاینبناساختهونصبگرددامااکنون

باگذشتبیشازیکسالهمچناناینوعدهمحققنشدهاست.
عالوهبراینبهگزارشروابطعمومیدانشگاهصنعتیشریف،ریاست
دانشگاهدرمراسمیادبودیکهروزسهشنبهمورخ1بهمن۹8برگزار
شداعالمنمودکهبهزودیبورستحصیلیتحقیقاتیمزینبهناماین
دانشجویانایجادخواهدشد.درمراسمسالگرداینفاجعهدر18دیماه۹۹
اعالمشدکهمدرسهییادبودیدردستاحداثاستوطراحیگرنتهای
پژوهشیباعنوانیادبودایشانطراحیشدهکهجزئیاتآنتوسطمعاونت
پژوهشیاطالعرسانیمیشود.کهالبتهبهنظرمیرسدتالحظهینگارش
اینمتنموردیتوسطمعاونتپژوهشیاعالمنشدهومدرسهیمذکورنیز

هنوزبهبهرهبردارینرسیدهاست.

حنیف حضرتیحنیف حضرتی
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دراطرافمااجسامبیجانزیادیوجودداردکهازکناراکثرشانبهراحتی
میگذریم،ولیبعضیازآنهادردلخودروایاتوداستانهاییازگذشته
دارندکهبیصدابودنوسکونشان،همیشهباعثپنهانماندنروایتشان
میشود.احتماالگذرتانچندباریبهلوپریاضیدردانشگاهافتادهاست
وامکاننداردتندیسیکهدرمرکزآنقرارداردذهنتانرامشغولنکرده
باشد،اینتندیسمکعبچهاربعدی،یادبوددانشجویانیاستکهدر
سانحهیسقوطاتوبوسازدستشاندادیم.اکنونمانزدیکبهبیستو
سومینسالگردآناتفاقناگوارهستیمومیخواهیممروریبراینسانحهی

غمناکداشتهباشیم.
اسفندماهسال13۷6،بیستودومیندورهیمسابقاتدانشجوییو
اولینسمیناردانشجوییریاضیدردانشگاهچمراناهوازبرگزارشد.۲۹
نفرازدانشجویاندانشکدهریاضیبهسرپرستیمجتبیمهرآبادیباارائهی
1۵مقالهدراینرویدادشرکتکردندوازبینآنها،مقالهیتیمسهنفرهی
دانشگاهشریفمتشکلازمریممیرزاخانی،ایمانافتخاریوحسیننمازی
عنواناولبخشمسابقهراکسبکرد.پسازپایانسمیناریعنی۲6اسفند
قرارشدشبانه،اتوبوسیحامل۲۷نفرازآنهااهوازرابهمقصدهمدانو

سپستهرانترککند.
درابتداوضعکامالعادیاست،جواتوبوسصمیمیوهمهبهشادیبا
هموقتمیگذرانند،دونفرسازمیزنند،عدهایمشاعرهمیکنندوشعر

میخوانند.
ساعتنزدیک۲نیمهشباست.اکثردانشجوهاخوابهستند،امابه
یکبارهثانیههاوعقربههادرهممچالهمیشوندوزالپیرفرزندانشرابه
آغوشمیکشد.اتوبوسدرمحوراندیمشک-پلدختردرمحلیبهنامپل

تنگازجادهخارجشدهوبهدرهیزالسقوطمیکنند.
همهزخمیشدهاندوبعضیخونریزیشدیددارند،کمکماطراف
اتوبوسشلوغمیشودوگروهیبرایامداداولیهبهمحلسانحهمیرسند.
مصدومانومجروحانپسازمدتکوتاهیتوسطوسیلهینقلیهی
عبوریبهبیمارستاناندیمشکانتقالمییابند.همچنین۵نفربه
دلیلاحتمالضربهیمغزیبهبیمارستاناهوازمنتقلمیشوند.پساز
هماهنگیهایدکترتابش،رئیسوقتدانشکدهیعلومریاضی،ازطریق
یکیازدانشجویانقدیمدانشکدهیعنیلیالخاتمیدخترسیدمحمد
خاتمی،رئیسجمهوروقت،وباکمکاستانداراهوازامکاناتالزمدراختیار

مجروحانقرارمیگیرد.

مریممیرزاخانیدرمصاحبهایخاطراتشازآنزمانرابازگومیکند:
"تویبیمارستانفهمیدموضعیتچندانخوبنیست.بچهها،آهو
نالهمیکردند.ازحالبقیهخبرنداشتم؛تمامتالشمرامیکردمکهافراد
بیشتریراببینم.بادیدنهرکسدرهروضعیتیخوشحالمیشدمکه
زندهاست.وقتیمرابرایسونوگرافیوعکسبرداریمیبردند،دکتربه
پرستارمیگفت۹نفرمردهاند.منجبههگرفتمکهنه،غیرممکناست،اما

پرستارگفتماخودمانبردیمشانسردخانهومنساکتشدم.
بازهمنمیدانستمچهکسانیفوتکردهاند،فقطمیدانستم۹نفر
هستند.تکتکبچههاراجایفوتشدههامیگذاشتموخاطرات
مشترکمانوآخرینتصویریراکهازآنهادرذهنمبودمرورمیکردموفکر
میکردمازدستدادنهرکدامشانچقدرمشکلاستوچقدردوستشان

دارم."
علیرضاسایبان،رضاصادقی،علیمنفردحیدری)ورودی۷4(،
رمان آ ، رشد( رشناسیا ۷6کا بلیکفشگیری)ورودی فریدکا
بهرامیان)ورودی۷۵(دانشجویانشریفومرتضیرضاییدانشجوی
تهرانوهمچنیندورانندهکسانیبودندکهجانشانرادراینسانحهاز

دستدادند.
باهمکارینیرویهواییارتش،دانشجویانباهواپیماینظامیازدزفول
بهتهرانوسپسبهبیمارستانامامخمینیانتقالیافتند،بهجزچندنفری

کهپزشکاناجازهترخیصشانراندادند.
خبرسانحهازازطریقصداوسیمامنتشرشدوفقطچندروزماندهبهعید،
خبرفوتدانشجویانرابهخانوادههایشاندادند.معاوننیرویانتظامی
علتسانحهراخواببودنراننده،ناآشناییبامسیروبیابانرونبودنراننده
عنوانکرد.پیکرهایدرگذشتگانرادرتاریخ۲۷اسفندبهدانشگاهمیبرند
وپسازمراسمعزاداریبهخانوادههایشانتحویلمیدهندوازآنجاراهی
بهشتزهرامیشوند؛اینوداعیتلختوسطخانواده،دوستانودانشجویان
باآنهاست.پسازایناتفاقلوحیادبودیبرایبزرگداشتیادوخاطره
ایندانشجویاندرلوپریاضیقرارمیدهند،همچنینجوایزیبهنامآنها

تعیینمیشود.
احتماالازاینپسباتاملبیشتریبهلوحیادبودآنهانگاهمیکنیم.
خانوادهیشریفهرگزعزیزانازدسترفتهاشرافراموشنمیکندویادو
خاطرهیدانشجویاندرسانحهیسقوطاتوبوسیامسافرانپرواز۷۵۲و

همهیدرگذشتگان،همیشهمانندآتشیدردرونمانشعلهوراست.

حامد شیخیانحامد شیخیان
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نشریه انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه شریف


